
 
 

 

 

 

 

Att vara drabbad av en obotlig sjukdom 
 

To be afflicted with an incurable disease 

 
 

 

Författare: Axelina Säf Moro och Anna Karlsson 

HT 2016 

Examensarbete: Kandidatnivå 15 hp   

Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap  

Sjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Handledare: Margareta Gustafsson, universitetslektor, Örebro universitet 

Samal Algilani, universitetslektor, Örebro universitet 

Examinator: Annica Kihlgren 

 

 



 1 

Sammanfattning 
Bakgrund Sjukdomen ALS leder till förlamningar, svåra komplikationer och till sist död 

eftersom någon botande behandling inte finns. Komplikationerna uppkommer på grund av att 

nervceller som styr skelettmuskler skadas och slutligen dör. Den genomsnittliga 

överlevnadstiden är tre år för de allvarligare tillstånden. Studier har visat att personer 

drabbade av ALS har en generellt lägre livskvalitet. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva livskvalitet hos personer som lever med ALS.  

Metod Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematiska sökningar. Elva artiklar 

valdes ut och analyserades med hjälp av en integrerad analys. 

Resultat I litteraturstudiens resultat identifierades kategorier som hade betydelse för 

livskvaliteten hos personer med ALS. Kategorierna var: betydelsen av ett socialt nätverk, 

vikten av att ha strategier för att hantera sjukdomen, bevarandet av självbilden, påverkan av 

fysiska och psykiska symtom och vikten av att skapa mening i livet. 

Slutsats Livskvaliteten kan främjas genom att sjuksköterskan arbetar personcentrerat, har 

kunskap om sjukdomsförloppet samt verkar för ett gott samarbete mellan olika professioner. 

 
Nyckelord: ALS, personcentrerad vård, livskvalitet, litteraturstudie 
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1. Inledning 
Sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) finns i flera varianter och efter att diagnosen 

ställts är överlevnadstiden i genomsnitt tre år för de allvarligare tillstånden. Det kan ta allt 

från månader till några år innan den viljestyrda muskulaturen påverkas. I slutändan påverkas 

stora delar av kroppen samtidigt som tankeförmågan är intakt. Eftersom det inte finns någon 

botande behandling är god omvårdnad en viktig del (Staaf, 2014). Att sjuksköterskan känner 

till vad som kan förbättra respektive försämra livskvaliteten skapar goda förutsättningar för 

god omvårdnad.  

 

2. Bakgrund 
2.1 Amyotrofisk lateral skleros 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av en 

nedbrytning av motorneuron. Detta sker i hjärnstammen, ryggmärgen och primära motor 

cortex. Sjukdomen finns i flera varianter vilket gör att sjukdomsbilden kan variera. Amyotrofi 

innebär att muskelfibrer atrofieras och ersätts av bindväv vilket sker när de spinala 

framhornscellerna förtvinar. Detta leder till svaghet i de påverkade musklerna och synliga 

darrningar, fascikulationer. Lateral skleros innebär att främre och laterala delar av 

ryggmärgen skleroseras vilket betyder att delarna ersätts av bindväv (Wijesekera & Leigh, 

2009). När detta sker atrofieras musklerna eftersom de inte längre får impulser från 

nervsystemet (Staaf, 2014). Från sjukdomsdebuten varierar medellivslängden från 20 till 48 

månader. Studier har visat att fem till tio procent lever mer än tio år från debuten (Chiò et al., 

2009).  

2.1.1  Varianter av ALS och symtom 

Sjukdomen kallas klassisk ALS när symtomen kommer från spinalområdet vilket ger både 

centrala och perifera symtom. Förlamningar, fortskridande muskelförsvagning och darrningar 

i muskler är exempel på symtom. När symtomen kommer ifrån de nedre kranialnervskärnorna 

kallas varianten progressiv bulbär pares. Här syns symtom i form av svaghet och 

förlamningar i svalg och tunga vilket kan ge tal- och sväljsvårigheter. Vid spinal muskelatrofi, 

vilket är ytterligare en variant, är prognosen bättre med ett mildare förlopp. Här drabbas i 

första hand de spinala framhornscellerna. Symtom som uppkommer är svaghet och atrofi i de 

nedre extremiteternas muskulatur (Schön & Svensson, 2013). Gemensamt för de olika 

varianterna är fortskridande försvagning av musklerna. Tidiga symtom kan vara svaghet i 

tungan, ett ben, en arm eller i en hand. Inom loppet av ett par månader upp till några år 

kommer den viljestyrda muskulaturen påverkas och drabba stora delar av kroppen. 

Svårigheter att svälja är vanligt och utvecklas hos ungefär 80 procent av de som drabbats av 

sjukdomen (Staaf, 2014). Andningsmuskulaturen kommer tillslut att försvagas och de flesta 

kommer att avlida i komplikationer från lungorna (Winhammar, Rowe, Henderson, Kiernan, 

2005). Sjukdomen påverkar däremot varken hjärtmuskulaturen (Staaf, 2014), sensoriska 

funktioner eller tankeförmåga (Espeset, Mastad, Rafaelsen Johansen, Almås, 2011). Några 

veckor eller månader innan muskelförsvagning och muskelförtvining märks kan en del 

personer känna värk som är av stickande eller ilande karaktär. Värken kan vara lokaliserad till 

knä, höft eller ländrygg. Tillfällig ledvärk kan förekomma när musklerna försvagas och 

skador kan uppkomma på ledband och kapsel. Svår muskelsmärta som beror på spasticitet 

kan förekomma även om det är ovanligt (Staaf, 2014).  

 

Demenssjukdom kan utvecklas hos personer med ALS. Detta sker hos några få procent och 

vanligast är att demenssjukdomen är av pannlobs typ. Vid denna typ av demens är de 

vanligaste symtomen till exempel förändringar i personligheten, irritabilitet, nedsatt tolerans 

och språkstörningar. Minnet däremot brukar fungera väl. Att ALS börjar med 
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pannlobsdemens förekommer och i de fallen sker utvecklingen av muskelförsvagning och 

förtvining senare. 25 till 40 procent av alla personer som drabbats av ALS kan utveckla 

affektlabilitet. Det betyder att personerna har kraftiga humörsvängningar, där gråt eller skratt 

inte kan styras med viljan utan uppkommer tvångsmässigt. Symtomen som i vissa fall kan 

visa sig innan motoriska symtom utvecklats uppkommer på grund av skada på nervceller i 

pannloben. Kombinerat med muskelförtvining i t.ex. en hand är det ett tecken på diagnosen 

ALS (Staaf, 2014). 

2.1.2 Diagnos 

Att diagnostisera ALS kan vara svårt vilket särskilt gäller i ett tidigt skede av sjukdomen. 

Anledningen till detta är att det finns flera andra sjukdomar där försvagning och förtvining av 

muskulaturen sker. Personer som har ärftliga former av sjukdomen kan få diagnosen genom 

DNA-analys. I de fall där någon ärftlighet till sjukdomen inte finns kan inget specifikt prov 

användas för att ställa diagnos. Personerna utreds istället genom att blod och ibland även 

ryggvätska analyseras. Även röntgenundersökningar och neurofysiologiska undersökningar 

genomförs av de övre och nedre motorneuronens funktion. Genom neurografi mäts perifer 

nervladdning i armar och ben (Staaf, 2014).  

2.1.3 Utbredning och orsaker 

Under de senaste 30 åren har en viss ökning skett bland personer som diagnostiseras med 

ALS. Fler män än kvinnor får sjukdomen och uppskattningsvis är det två till fyra personer per 

100 000 som drabbas varje år i världen. Uppskattningsvis finns sjukdomen hos sex till nio 

personer per 100 000 invånare. Varje år drabbas ca 200 personer i Sverige och totalt 

uppskattas 600 till 700 personer leva med sjukdomen i landet. ALS kan uppkomma i alla 

åldrar men vanligast är att den bryter ut mellan 45 och 75 års ålder. I de flesta fall där 

personer drabbas av ALS är orsaken okänd. Det finns flera olika teorier om uppkomsten till 

sjukdomen och en av teorierna är att vissa personer bär på genförändringar.  Andra teorier 

som finns är överreaktion av immunförsvaret, virusinfektion och tidigare slag mot skallbenet. 

Däremot är det konstaterat att det finns vissa riskfaktorer till exempel ärftlighet, manligt kön, 

rökning och ålder mellan 45 och 75 år (Staaf, 2014).  

 

2.1.4 Behandling 

I dagsläget finns det ingen behandling som botar ALS. Läkemedel och hjälpmedel finns för 

att lindra symtom och problem som uppkommer av sjukdomen. Riluzol är ett läkemedel som 

gör att sjukdomsutvecklingen sker i en något långsammare takt. Användningen av läkemedlet 

kan öka överlevnadstiden med 12-21 månader. Om medicineringen påbörjas i ett tidigt 

stadium av sjukdomen ger behandlingen bättre effekt (Staaf, 2014). Vanliga biverkningar är 

yrsel, magbesvär, trötthet och illamående (Fass, 2016). Blodprovskontroller bör tas med tanke 

på att lever och benmärg kan påverkas av läkemedlet i sällsynta fall (Staaf, 2014). Förutom 

behandling med Riluzol kan det bli aktuellt med sond eller gastrostomi om personen har svårt 

att få i sig näring. I vissa fall kan vård i respirator bli aktuellt (Schön & Svensson, 2013).  

2.1.5 Livskvalitet vid ALS  

Att sträva efter god livskvalitet kan sägas vara ett mål som är grundläggande i hälso- och 

sjukvården (Sandman & Kjellström, 2013).  En studie visade att livskvaliteten hos personer 

drabbade av ALS var lägre än hos den svenska befolkningen generellt (Olsson, Strang & 

Persson, 2011). En annan studie visade att de som drabbats av ALS upplevde lägre 

livskvalitet jämfört med personer utan funktionshinder (Nygren & Askmark, 2006). Det finns 

flera beskrivningar av vad livskvalitet är. Sandman och Kjellström (2013) skriver att 

livskvalitet är desamma som att livet har ett värde. World Health Organization (1997) 

definierar begreppet livskvalitet enligt följande:  
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Quality of Life as individuals` perception of their position in life in the context of the culture 

and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical 

health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and 

their relationship to salient features of their environment. (World Health Organization, 

1997, s. 1) 

 

SBU (2012) tolkar att WHOs definition av begreppet livskvalitet handlar om hur individen 

uppfattar sin livssituation i förhållande till kulturer och normer som råder. Det handlar även 

om individens egna mål, intressen, förväntningar och värderingar. Det är en individuell 

upplevelse som varierar över tid och är beroende av livssituationen och dess förändringar. En 

betydande del i livskvaliteten är hälsan men även andra delar av livet inverkar också. Dessa är 

sociala kontakter, ekonomi, boendesituation, utbildning, arbete och fritid. Enligt Sandman 

(2013) kan hälsa vara en viktig del i livskvaliteten. Svensk sjuksköterskeförening (2008) 

beskriver att begreppet hälsa kan ses som mer än enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa kan 

också ses som en subjektiv upplevelse av individen och de mål personen har i livet. 

2.1.6 Omvårdnad av patienter med ALS 

För personer med ALS blir vårdens inriktning god omvårdnad. Även stöd till närstående är en 

viktig del av arbetet (Staaf, 2014). När personen får sin diagnos bör närstående finnas med. 

Det är också bra om en sjuksköterska närvarar för att lättare kunna stödja personen under 

sjukdomens gång. Information bör delas upp i små delar och frågor ska besvaras 

sanningsenligt samtidigt som de inte bör vara av alltför negativ karaktär (Ozanne, 2015). 

Forskning visar att en multidisciplinär vård kan öka livskvaliteten och överlevnaden. Att 

kommunikationen fungerar mellan de olika disciplinerna blir extra viktigt i slutskedet 

eftersom personerna under den sista tiden utvecklar svåra symtom. Enligt rekommendationer 

från European Federation of Neurological Sciences taskforce bör palliativ vård introduceras 

redan tidigt i förloppet. Genom detta kan goda relationer hinna etableras innan språk- och 

kommunikationsförmågan försämras (Bede et al., 2011). På de flesta svenska större sjukhus 

finns det speciella ALS- team där olika yrkeskategorier samarbetar. Samverkan sker till 

exempel inom områdena medicin, psykologi, socialt samt teknik. Teamen kan stödja med 

samtal och behandling, bostadsanpassning samt utprovning av hjälpmedel.  Det är viktigt med 

planering och att hjälpen anpassas till den enskilda personen. Andra kontakter som kan vara 

viktiga är primärvården och kommunens hemtjänst som gör det möjligt att få vård i hemmet. 

Andra alternativa vårdformer är sjukhem eller hospis (Straang, 2014) men det finns studier 

som visat att de flesta dör i hemmet (Bede et al., 2011). 

2.2 Personcentrerad omvårdnad  
Edvardsson (2010) menar att personen ska vara delaktig i beslut och de vårdprocesser som rör 

denne. Detta kan ge förutsättningar för en god omvårdnad. Personcentrerad vård kan 

användas inom omvårdnad. Studier har även visat att en personcentrerad vård inte bara har 

goda effekter på patienten utan även på personalen som vårdar den sjuke. Slater (2006) har 

analyserat begreppet personcentrerad vård och kommit fram till några viktiga faktorer att ta 

hänsyn till. Det är bland annat att: erkänna personligheten, skapa en god relation mellan 

patient och vårdare, respekt för det individuella hos en person och stärka personen för att 

han/hon ska kunna ta egna beslut som rör sin egen hälsa. Ekman et al. (2011) konstaterade att 

en personcentrerad syn på vården innebär att personens åsikter om sitt tillstånd och sin 

situation i livet tas till vara. Genom att utbyta information, fatta gemensamma beslut samt 

skapa en god relation mellan vårdare och den sjuke personen skapas goda förutsättningar för 

en personcentrerad vård. Det är också viktigt att dokumentera personens delaktighet, 
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värderingar och önskningar för att underlätta kontinuitet och transparens. Morgan & Yoder 

(2011:2012)  menar att ett holistiskt, individuellt, respektfullt och stärkande förhållningssätt 

kan användas som grund i den personcentrerande vården. I Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 

4, 1§) stadgas att vården ska respektera patientens rätt till självbestämmande och integritet. 

Lagen stadgar även att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 5, 1§). 

 

2.3 Problemformulering 
Eftersom inget bot finns mot ALS och sjukdomen i många fall har ett aggressivt förlopp blir 

god omvårdnad av personen en viktig åtgärd. Att som sjuksköterska vara insatt i personens 

sjukdom och ha kunskap om hur det kan vara att leva med ALS kan skapa goda 

förutsättningar för god omvårdnad. Studier har visat att personer drabbade av ALS har lägre 

livskvalitet. Med tanke på detta och att personerna med tiden förlorar sin förmåga att uttrycka 

sig är det viktigt för sjuksköterskan att ha kunskaper om hur livskvaliteten är hos personer 

med ALS. Det kan i sin tur skapa förutsättningar till en personcentrerad vård där personens 

behov styr omvårdnaden.  

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva livskvalitet hos personer som lever med ALS.  

4. Metod och design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematiska sökningar. Litteraturstudier 

kan användas vid sammanställning av vetenskaplig litteratur för att överblicka aktuellt 

forskningsläge i ett visst ämne (Kristensson, 2014).  

4.1 Sökstrategi  
Genom studiens syfte identifierades lämpliga sökord. Därefter översattes sökorden från 

svenska till engelska MeSH termer. Efter det kontrollerades MeSH termerna i respektive 

databas för att hitta ämnesord. Motor Neuron Disease valdes för att det kan användas som 

synonym till begreppet Amyotrophic Lateral Sclerosis. I Cinahl och Medline fanns 

Amyotrophic Lateral Sclerosis, Motor Neuron Disease och Quality of Life som ämnesord. 

Sökning på förkortningen ALS hänvisades till ämnesordet Amyotrophic Lateral Sclerosis. I 

PsychInfo fanns Amyotrophic Lateral Sclerosis och Quality of Life som ämnesord. Motor 

Neuron Disease och ALS hänvisades till ämnesordet Amyotrophic Lateral Sclerosis. I Cinahl 

och PsycInfo gjordes begränsningar till att bara söka efter Peer-Reviwed artiklar. I samtliga 

databaser begränsades sökningarna till artiklar med engelsk text. I Cinahl valdes att exkludera 

artiklar som redan hittats via sökning i Medline. Artiklarna skulle inte vara äldre än tio år. Se 

bilaga 1 för sökmatris. Sökningarna i databaserna resulterade i 38 artiklar i Cinahl, 258 

artiklar i Medline och 84 artiklar i PsychInfo.  

4.2 Urval 
Inklusionskriterier var artiklar med personer som drabbats av sjukdomen ALS och 

livskvaliteten hos dessa personer. Exklusionskriterier var review artiklar, pilotstudier, artiklar 

som inte var vetenskapliga och de artiklar som hade en medicinsk inriktning eller var 

inriktade på medicinsktekniska produkter. I första urvalet lästes samtliga titlar, i andra urvalet 

lästes abstract, i tredje urvalet lästes artiklar i fulltext. I fjärde urvalet gjordes värderingar av 
artiklarna och elva artiklar valdes ut. För detaljerad sökning se sökmatris i bilaga 1.  
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4.3 Granskning 
I studien har kvalitativa och kvantitativa studier använts. De kvalitativa studierna har 

granskats med tanke på deras trovärdighet och de kvantitativa med tanke på deras 

tillförlitlighet. Kristenssons (2014) övergripande frågor för granskning av vetenskaplig 

kvalitet har legat till grund för granskningarna av studierna. Studierna granskades på var sitt 

håll av författarna och därefter jämfördes svaren. Granskning gjordes av tolv studier därefter 

valdes elva studier ut för att användas i resultatet.  

4.4 Dataanalys 
I sammanställningen av resultatet från de olika artiklarna gjordes en integrerad analys. Det 

innebär att artiklarna lästes igenom grundligt. Artiklarna lästes var för sig av författarna och 

diskuterades sedan. Därefter identifierades likheter och skillnader i resultaten och kategorier 

med likande innebörd skapades. Även detta gjordes på varsitt håll. Sedan gjordes jämförelser 

för att välja ut lämpliga kategorier. Resultatet sammanfogades gemensamt (Kristensson, 

2014). För en översikt av artiklarna se artikelmatris i bilaga 2. 

4.5 Etiska överväganden 
Alla artiklar som inkluderades i studien hade ett etiskt godkännande vilket framgick i texten i 

respektive artikel. Andra etiska överväganden som gjorts i studierna var till exempel 

informerat samtycke, uteslutande av personer i terminalt stadie av sjukdomen samt 

hänsynstagande till kognitiv funktionsförmåga. Resultatet från studierna togs ut och återgavs 

objektivt. 

5. Resultat  
I litteraturstudiens resultat identifierades kategorier som hade betydelse för livskvaliteten hos 

personer med ALS. Följande kategorier identifierades: betydelsen av ett socialt nätverk, 

vikten av att ha strategier för att hantera sjukdomen, bevarandet av självbilden, påverkan av 

fysiska och psykiska symtom samt betydelsen av att skapa mening i livet. 

5.1 Betydelsen av ett socialt nätverk 
Det visade sig i flera studier att personer med ALS kände att det sociala stödet från barn, 

barnbarn, familj, partner och vänner var viktigt för den upplevda livskvaliteten (Foley, 

O´Mahony & Hardiman, 2009; Olsson, Markhede, Strang & Persson, 2009; Ozanne, 

Granheim & Strang, 2013 ). Livet fick mening och deltagarna kände styrka genom närvaro av 

familj och vänner. Det var speciellt viktigt med barn och barnbarn. I och med sjukdomen 

stärktes sammanhållningen inom familjen och deltagarna upplevde att de inte tog varandra för 

givet. Att acceptera situationen hjälpte dem att uppskatta nuet vilket kunde innebära att vara 

tillsammans med vänner och familj. Livet blev tack vare detta värt att leva trots sjukdomen 

(Ozanne et al., 2013). Sambandet mellan socialt stöd och livskvalitet var signifikant. De som 

upplevde sig ha ett stort socialt stöd skattade sin livskvalitet högre än personer med ett lägre 

socialt stöd. Att leva som gift eller i ett partnerskap ledde också till en signifikant högre 

livskvalitet i jämförelse med de som levde utan partner (Mautz, Hautzinger & Kübler, 2010). 

Att istället dra sig undan socialt visade sig ge en negativ påverkan på livskvaliteten. Även här 

var sambandet signifikant (Gibbons et al., 2013). En studie visade att deltagarna till en början 

inte kunde acceptera att det behövde hjälp och därför isolerade sig. En anledning till detta var 

att de skämdes över sjukdomen och handikappen den förde med sig. Att få sympati från andra 

var inget de önskade. Att ta emot hjälp och att samtidigt veta att rätt hjälp fanns tillgänglig var 

nödvändiga delar för att livet skulle bli meningsfullt. En deltagare berättade att ta emot hjälp 

gav möjligheten att komma ut. Personen uttryckte att utan hjälpen hade hen bara blivit 

liggande. En del upplevde oro inför andras hälsa på grund av deras egen sårbarhet och 
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beroende av anhöriga. Ett behov av att hålla ihop familjen fanns och vetskapen om att de 

skulle lämna familjen var smärtsamt och svårt att acceptera (Ozanne et al., 2013). 

Livskvaliteten påverkades också av det stöd som vården kunde ge (Foley, O´Mahony & 

Hardiman, 2009).  

 

5.2 Vikten av att ha strategier för att hantera sjukdomen  

Två studier visade att copingstrategier tenderade till att ge en högre livskvalitet (Gibbons et 

al., 2013; Mautz et al., 2010). Två olika copingstrategier som kunde förbättra livskvaliteten 

var att antingen söka efter information och stöd eller att ha en känslomässig distans till 

sjukdomen (Mautz et al., 2010). Deltagarna i studien av Ozanne et al. (2013) hoppades på att 

sjukdomen inte skulle förvärras eller till och med stanna upp. En person som deltog i studien 

konstaterade att det gick att leva på hoppet (Ozanne et al., 2013). I både Foleys et al. (2009) 

och Ozanne et al. (2013) studier fanns en önskan om bot. Tre studier visar på positiv effekt av 

att leva i nuet (Foley et al., 2009; Ozanne et al., 2013; Pagnini, Philips, Bosma, Reece, 2015). 

Deltagarna i studien av Foley et al. (2009) uttryckte en vilja att kämpa mot ALS. De kände 

tacksamhet till det som varit. Det var också viktigt att få saker gjorda. Att behålla det normala 

genom att fortsätta med sina vanliga aktiviteter trots sjukdomen uppfattades också ge en 

högre livskvalitet. Religiös tro var också en viktig del i hanteringen av sjukdomen. Den 

hjälpte personerna att se betydelsen i tiden som de hade kvar. Deltagarna i studien hade en 

önskan om att ta till sig hälsosamma beteenden. För vissa deltagare gällde det motsatta att 

oroa sig mindre för frågor som rörde deras hälsa (Foley et al., 2009). Andra viktiga områden i 

livet som gav en ökad livskvalitet var att ägna sig åt en hobby, fritid och att ta sig ut (Olsson 

et al., 2009). I en studie beskrev deltagarna att de valde att inte tänka på framtiden och de 

senare stadierna av sjukdomen för att kunna hantera situationen de befann sig i. Känslor av att 

vara en börda för familjen fanns hos flera deltagare. Genom dessa känslor uppkom ett behov 

av kontroll över vad som hände efter deras död. För att skapa kontroll skrev deltagarna ner 

sina önskningar och vidtog vissa praktiska åtgärder. Detta gav känslor av kontroll och 

åtgärderna skulle underlätta för familjen efter att de avlidit (Ozanne et al., 2013).  

5.3 Bevarande av självbilden 
Två studier visade att känslan av självständighet var en viktig del för att deltagarna skulle 

känna att de hade god livskvalitet (Olsson et al., 2009 & Foley et al., 2009). Att de fick ha sitt 

eget liv var viktigt och att leva aktivt skapade känslor av frihet och meningsfullhet. Deltagare 

uttryckte att det var viktigt att få fortsätta att göra roliga saker som att äta och dricka gott samt 

att göra olika aktiviteter. Även att vännerna såg den sjuke som en individ skapade 

meningsfullhet (Ozanne et al., 2013). Även Foley et al. (2009) identifierade i sin studie att det 

var viktigt för god livskvalitet att behålla roller och det normala samt att bli sedd oberoende 

av funktionshinder. Genom att ha kontakt med andra kunde de få bekräftelse och en känsla av 

att vara värdefull. Att deltagarna fick vara med och påverka sin egen vård och att deras 

förmåga till detta respekterades ansågs viktig för den uppfattade livskvaliteten. En person 

kände sig inte som en patient utan en vuxen som fick vara med och bestämma hur problem 

skulle lösas. Att ha förmågan att vara självständig och att fortsätta arbeta var viktiga delar för 

livskvaliteten för en annan person i studien (Foley et al., 2009).  

5.4 Påverkan av fysiska och psykiska symtom 
Trots en försämrad funktionsförmåga kände patienter med ALS tacksamhet för saker de 

fortfarande kunde göra. Förmågan till att göra saker hade en positiv inverkan på livskvaliteten 

(Foley et al., 2009). Flera studier har visat att livskvaliteten inte påverkades av fysisk 

funktionsförmåga (Foley et al., 2009; Mautz et al., 2010; Gibbons et al., 2013; Olsson et al., 

2009). Trots att den fysiska funktionsförmågan försämrades kände merparten av personerna 

att den upplevda livskvaliteten inte ändrades (Foley et al., 2009). Däremot har Körner et al. 
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(2015) i sin studie konstaterat att den fysiska funktionsförmågan har betydelse för den 

upplevda livskvaliteten i områdena fysisk funktion och vitalitet. En deltagare i studien av 

Ozanne et al. (2013) kunde inte använda sina händer. Deltagaren uttryckte att hen inte kunde 

göra något vilket gjorde att det blev långtråkigt under dagen.  

 

Sväljsvårigheter visade sig i studierna av da Costa Franceschini & Mourão (2015) och Paris et 

al. (2013) påverka livskvaliteten i hög grad. I båda studierna mättes livskvaliteten i samband 

med sväljning. Gemensamt för studierna var att svårigheter med muntlig kommunikation och 

tiden det tog att äta påverkade livskvaliteten. I studien av da Costa Franceschini & Mourão 

(2015) visade det sig att den sociala funktionen som måltiden hade påverkades i hög grad. 

Sväljproblem visade sig inverka på livskvaliteten inom flera områden som relaterades till 

måltidssituationen. Sambandet var signifikant i de fem områdena: börda, symtomfrekvens, val 

av mat, kommunikation och rädsla. De gjorde även en jämförelse mellan personer med och 

utan sväljsvårigheter. Signifikanta skillnader fanns bland deltagarna som hade normal 

sväljförmåga och deltagarna som hade måttliga besvär. Skillnaderna fanns i områdena: 

symtomfrekvens, kommunikation och rädsla för att äta. En jämförelse gjordes även mellan 

personer med en mild påverkan på sväljförmågan och personer med måttliga besvär. Även här 

fanns signifikanta skillnader. Skillnaderna fanns i områdena: symtomfrekvens, val av mat, 

kommunikation och rädsla för att äta.  Det visade sig att större sväljsvårigheter gav större 

inverkan på livskvaliteten. Personerna med måttliga sväljsvårigheter upplevde mer 

symtomfrekvens, större problem vid val av mat, mer besvär vid kommunikation och större 

rädslor för att äta. Det fanns däremot ingen statistisk skillnad mellan de som hade normal 

sväljförmåga och de som hade en mild påverkan på sväljförmågan (da Costa Franceschini & 

Mourão, 2015). Det fanns ett signifikant samband mellan livskvalitet och viktnedgång 

gällande vitalitet. Viktnedgången gjorde att patienterna oftare kände sig utmattade, trötta och 

själlösa (Körner et al., 2013). Det fanns ett signifikant samband mellan fatigue och 

livskvalitet. Ökad fatigue gav en lägre livskvalitet (Gibbons et al., 2013). Pagnini et al. (2012) 

konstaterade i sin studie att genom smärtskattning kunde en försämring av livskvaliteten 

förutsägas. En högre smärta gav en lägre livskvalitet. Livskvaliteten påverkades på flera 

områden vilka var den generella livskvaliteten, existentiellt välmående, fysiska symtom och 

fysiskt välmående. Två studier av Körner et al. (2015) och Olsson et al. (2009) konstaterade 

att någon förändring av livskvaliteten inte kunde ses över tid hos personer med ALS.  

 

I Ozanne et al. (2013) uttryckte deltagarna att det fanns känslor som gjorde att det var svårt att 

känna mening med livet. Till exempel var det vägen mot döden som kändes mer skrämmande 

än själva döden. Det var också ovissheten om hur sjukdomen skulle utveckla sig och i vilken 

takt det skulle ske som skrämde. Deltagarna kände en rädsla inför att vara ensamma på grund 

av de svåra symtomen som följde med sjukdomen. Skuldkänslor uppkom eftersom de visste 

att de var anledningen till familjens lidande. Några kände att deras ångest över döden 

kontrollerade deras liv. Det uppkom också känslor av panik vid tankar på andningsproblem 

eftersom det förknippades med döden. Deltagarna vågade inte somna på grund av rädsla för 

att inte vakna igen. Personerna var rädda för att de skulle kvävas till döds. Sådana känslor 

gjorde det svårt att känna mening. Att döden ofta inträffade i sömnen var samtidigt en vetskap 

som gjorde det lättare att hantera situationen. Gibbons et al. (2013) och Körner et al. (2015) 

kom i sina studier fram till att livskvaliteten påverkades negativt av depressiva symtom. 

Studierna visade att högre grad av depression gav signifikant lägre livskvalitet  

5.5  Betydelsen av att skapa mening i livet 
Deltagarna i en studie beskrev att på grund av sjukdomen förändrades synen på livet från 

ytligt till djup. Trots sjukdomen upplevde deltagarna att de kunde finna mening i livet. 
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Genom sjukdomen såg de vad som var viktigt och en deltagare uttryckte en tacksamhet till att 

få se livet i en annan dimension. En annan konstaterade att hen inte längre bråkade över 

småsaker. Känslor kring att livet inte var över än gav styrkan att kämpa vidare.  Önskningar 

om att leva så länge som möjligt fanns hos deltagarna. Däremot ville de inte bli alltför 

beroende av hjälp ifrån andra. När de såg sig själva i framtiden som en belastning för 

omgivningen var det svårt att känna lycka och mening. Känslan av att vara fången i sin egen 

kropp skapade rädsla och det uppkom tankar om att livet förlorat sin mening. Rädslorna 

handlade om att mista kontrollen över kroppen, vilket kunde vara att inte kunna 

kommunicera, gå och inte heller göra sig förstådda medan förmågan att förstå var intakt 

(Ozanne et al., 2013). Det visade sig att känslor av förlust påverkade livskvaliteten hos 

personer med ALS. Det existerade känslosamma reaktioner kring förlusten och de uttryckte 

en sorg över förändringen som sjukdomen innebar. Samtidigt fanns ett behov av att acceptera 

förlusten. En deltagare upplevde att hela livet togs ifrån personen som innan varit självständig 

och aktiv (Foley et al., 2009). En annan studie visade att deltagarna kände bitterhet eftersom 

de kände att ingenting var bra och att ingen gud fanns. Avsaknad av botande behandling ledde 

till känslor av hopplöshet och att ingenting spelade roll eftersom de ändå skulle dö. Livet föll 

samman och en stor del av det dagliga livet upptogs av tankar på döden. Detta speciellt när de 

inte hade något för sig under dagarna (Ozanne et al., 2013).  

 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
För att få en bred sökning valdes tre databaser, Cinahl, Medline och PsycInfo Cinahl valdes 

för att den är en relativt övergripande databas inom bland annat det vårdvetenskapliga 

området. Databasen PsycInfo valdes av den anledningen att den innehåller artiklar om 

beteendevetenskap och psykologi (Kristensson, 2014). Medline valdes med tanke på att den 

innehåller studier inom exempelvis omvårdnad (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011). 

Sökorden som användes var amyotrophic lateral sclerosis, motorneuron disease och quality of 

life. Sökorden identifierades utifrån syftet och översattes i svenska MeSH till engelska för att 

dem skulle vara relevanta. Eftersom sökningarna resulterade i ett stort antal kvantitativa 

studier gjordes försök att hitta flera kvalitativa studier. Sökningar skedde i fritext och 

sökfunktionen ”find similar” användes i redan funna kvalitativa artiklar. Det resulterade inte i 

ytterligare artiklar. Att flera kvalitativa artiklar inte hittas kan bero på 

kommunikationssvårigheter som kan uppstå vid intervjuer med personer som är drabbade av 

ALS (Schön & Svensson, 2013). Begränsningar gjordes till att söka fram artiklar med engelsk 

text för att det är ett språk som båda författarna behärskar. Det kan ha medfört att relevanta 

artiklar på andra språk fallit bort. I de databaser som alternativet fanns att söka efter artiklar 

som var ”peer-reviewed” gjordes det för att få fram artiklar med hög kvalitet. Begränsningar 

gjordes också till att inte söka artiklar äldre än tio år i syfte att få fram aktuell forskning.  

 

I arbetet med att få fram artiklar som svarade mot syftet gjordes urgallringar i flera steg och 

på varsitt håll av författarna (Kristensson, 2014). I resultatet ingår en studie från Brasilien, två 

från Italien, tre från Tyskland, en från Irland, en från England, två från Sverige och en från 

Frankrike. Att artiklarna kommer från flera olika länder är en styrka eftersom livskvalitet kan 

skilja sig åt beroende på vilket land personen kommer ifrån. Detta kan bero på de olika 

kulturer och normer som kan råda i olika länder. Fördelningen mellan män och kvinnor 

varierade i studierna, i de flesta studierna var den övervägande delen män. Anledningen till att 

det i flera studier var övervägande delen män som deltog kan bero på att det är något fler män 

än kvinnor som drabbas av ALS (Staaf, 2014). Litteraturstudiens resultat skulle kunna 

överföras till personer som är drabbade av sjukdomstillstånd med liknande följder. Med det 

menas dels liknande symtom, dels sjukdomar med dödlig utgång. En av de kvalitativa 
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artiklarna valdes ut trots att den handlade om vad som skapade mening hos personer med 

ALS och inte direkt beskrev livskvalitet. Hansson (2014) menar att tillfredsställelse med livet 

påverkar livskvaliteten.  Detta gör att det som skapar mening i livet skulle kunna likställas 

med vad som skapar livskvalitet hos en individ. Sammanställningen av resultatet gav fem 

kategorier vilket tyder på att studiernas innehåll liknade varandra och liknande fynd kunde 

identifieras.  

 

Granskningar gjordes av tolv artiklar. I granskningarna användes Kristenssons (2014) 

övergripande frågor för vetenskapliga artiklar. Frågorna rör studiernas syfte, metod, resultat, 

diskussion. Detta i syfte att skapa en bild av de kvalitativa studiernas trovärdighet och de 

kvantitativa studiernas tillförlitlighet (Kristensson, 2014). En artikel valdes bort på grund av 

att den redovisade otillräckligt med information. En styrka är att de två kvalitativa artiklarna 

har genererat en djup förståelse för deltagarnas livskvalitet. En stor del av deras resultat har 

kunnat användas. Litteraturstudiens resultat grundar sig dock till största delen på kvantitativa 

studier vilket kan ha gjort att upplevelser gått förlorade. De kvantitativa studierna har använt 

sig av olika mätinstrument för att bedöma livskvalitet. Detta kan innebära svårigheter vid 

jämförelse av resultaten eftersom mätinstrumenten grundar sig på olika frågor. En styrka är att 

mätinstrumenten som använts är beprövade. Vid sammanställning av studiernas resultat 

arbetade författarna både självständigt och gemensamt i olika steg. Metoden som användes 

var triangulering. Det är ett tillvägagångssätt som kan öka tillförlitligheten i litteraturstudien 

(Kristensson, 2014). Resultaten från artiklarna är återgivet så troget innehållet som möjligt i 

litteraturstudien. Ambitionen var att ta med allt relevant resultat som svarat mot studiens 

syfte. I forskning ska ett etiskt förhållningssätt finnas. Det innebär att personerna som ingår i 

forskningen ska behandlas med respekt och ansvar ska också tas för dessa personer 

(Kristensson, 2014). Med anledning av detta har artiklarna som valts ut till litteraturstudien 

haft ett etisk godkännande vilket framgick i studierna.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
I litteraturstudiens resultat identifierades kategorier som hade betydelse för livskvaliteten hos 

personer med ALS. Nedan diskuteras betydelsen av ett socialt nätverk, bevarande av 

självbilden samt sväljsvårigheter som var ett fysiskt symtom vilket framkom i resultatet.  

 

Betydelsen av ett socialt nätverk visade sig i litteraturstudiens resultat vara en viktig del för 

den upplevda livskvaliteten. Personer som drog sig undan fick en minskad livskvalitet. 

Vänner och familj var ett viktigt stöd som gav deltagarna styrka och de kände att livet blev 

värt att leva. Barn och barnbarn ansågs av flera deltagare vara särskilt viktiga. Genom att ta 

hjälp av det sociala nätverket kunde personerna till exempel få möjligheten att komma ut. En 

person uttryckte att utan hjälpen hade hen inte kommit ut överhuvudtaget. Att ta emot hjälp 

gjorde att personerna med ALS kunde känna meningsfullhet i livet. Resultatet stämmer 

överens med självbiografin av Lindquist (2004) där det framgick att familj och vänner var 

viktiga under hela sjukdomsförloppet. Genom att ta emot hjälp av sina anhöriga kunde 

personen fortsätta bo kvar i hemmet. Även i reviewstudien av Chiò et al. (2009) framkommer 

att civilstånd var relevant för sjukdomsutgången. Prognosen var bättre för personer som var 
gifta än för de som levde ensamma. Lindqvist & Rasmussen (2009) konstaterade i 

omvårdnadslitteratur att sociala relationer kunde främjas genom att sjuksköterskan arbetade 

personcentrerat och utgick från personens önskningar och behov. Sjuksköterskan kunde också 

hjälpa personen att behålla sina sociala relationer genom att vara ett stöd. För att främja 

livskvaliteten hos personer med ALS är det viktigt att sjuksköterskan känner till hur viktigt det 

sociala nätverket kan vara och att uppmuntra personen till att ha sociala relationer. 
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Bevarandet av självbilden visade sig i litteraturstudiens resultat vara en viktig del för den 

upplevda livskvaliteten. Trots att personer med ALS med tiden förlorar fysiska förmågor är 

deras tankeförmåga oftast intakt. Att personerna fick vara med och påverka den egna vården 

gav en känsla av självständighet. Resultatet stämmer överens med ett fynd i Wijesekera & 

Leighs (2009) reviewstudie. Där beskrevs vikten av att vårdpersonalen hjälper personen att 

upprätthålla sin autonomi så länge som möjligt för att förbättra livskvaliteten. Även i 

omvårdnadslitteratur av Espeset et al. (2011) beskrevs vikten av att personen får behålla sina 

vanor och får sin identitet bevarad. Det framkom även i en självbiografi, som skrevs av en 

person med ALS, hur viktigt det var att få information och att vara med och fatta beslut 

rörande den egna vården (Lindquist, 2004). I en studie om personcentrerad vård konstaterade 

Ekman et al. (2011) att vid beslut rörande personens vård bör detta göras tillsammans med 

personen. Detta skapar delaktighet vilket är en viktig förutsättning för personcentrerad vård. 

En annan studie visade att patientens autonomi kunde bevaras genom att personen redan tidigt 

i sjukdomsförloppet fick uttrycka sina önskemål om den fortsatta vården (Bede et al., 2011). 

Två studier visade på viktiga faktorer i arbetet med personcentrerad vård. Dessa var 

erkännandet av personligheten, respekt för det individuella samt att personer som vårdades 

skulle få möjlighet att delta i beslut som rörde deras vård (Slater, 2006; Morgan & Yoder, 

2011:2012). Eftersom bevarande av självbilden verkar vara en viktig del för den upplevda 

livskvaliteten är det viktigt att behovet av självständighet och individualitet tillmötesgås av 

vårdpersonal. För att främja livskvaliteten hos personer med ALS kan sjuksköterskan arbeta 

för att bevara självständigheten genom att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. Det 

innebär att sjuksköterskan och övrig personal möter personens behov av självständighet och 

stärker personen till att kunna ta egna beslut gällande den egna vården.  

 

Sväljsvårigheter visade sig vara ett av de fysiska symtom i litteraturstudiens resultat som 

påverkade livskvaliteten i hög grad. Det var flera olika aspekter kring måltidssituationen som 

påverkades. Bland annat var det tiden det tog att äta, måltidens sociala funktion och muntlig 

kommunikation. För personer med sväljproblem var även rädsla för att äta och val av mat 

något som inverkade på livskvaliteten. I en reviewstudie konstaterades det att sväljsvårigheter 

var ett vanligt förkommande symtom hos personer med ALS (Wijesekera & Leigh, 2009). De 

problem som identifierades i litteraturstudiens resultat stämmer överens med 

omvårdnadslitteratur som beskriver måltiden som en viktig del i det sociala livet. Att inte 

kunna äta på det sätt som anses vara socialt accepterat kan vara förknippat med känslor av 

skam (Westergren, 2009).  Även i en intervju av en person med ALS framkom liknande 

resultat som i litteraturstudien. Personen uttryckte att måltiden hade en viktig social funktion 

och sorg uttrycktes över att gå miste om den delen i livet när förmågan att äta gick förlorad. 

Deltagaren beskrev också att det tog längre tid att äta. Förlusten av sväljningsförmågan 

jämfördes med döden av en närstående (Sterling, Axline & Ragland, 2013). Att behandla 

symtom har till syfte att förbättra livskvaliteten hos personer med ALS. Eftersom nutrition i 

ett senare stadium av sjukdomen blir ett viktigt problem konstaterades det att hanteringen av 

detta skulle diskuteras så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet (Wijesekera & Leigh, 2009). 

Det finns flera olika omvårdnadsåtgärder som kan vidtas vid sväljproblem. Det kan vara att 

konsistensanpassa maten, optimera sittställning, kontakta logoped och dietist. Det kan också 

vara lättare att svälja det som är kallt än det som är varmt (Westergren, 2009). För att främja 

livskvaliteten hos personer med ALS är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om de 

bekymmer som kan uppkomma under sjukdomsförloppet. Det är viktigt att veta att 

sväljsvårigheter kan inverka på livskvaliteten. Dessa problem kan med andra ord utgöra en 

sorg, inte bara med anledning av ätandet i sig utan även med tanke på den sociala kontexten 
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som kan råda kring måltid. Sjuksköterskan bör vidta lämpliga omvårdnadsåtgärder för att 

underlätta måltidssituationen.   

7. Slutsats 
Sjukdomen ALS går inte att bota och kommer förr eller senare leda till svåra symtom och 

död. Personerna behöver god omvårdnad och ett värdigt avslut på sina liv. Gemensamt för 

kategorierna som identifierades i resultatet är att sjuksköterskan bör arbeta personcentrerat 

och se till personens önskningar och behov. På grund av sjukdomens snabba förlopp behöver 

sjuksköterskan ha kunskap om sjukdomen för att kunna arbeta förebyggande och ligga steget 

före. Eftersom att personenen påverkas på flera olika sätt av sjukdomen behövs olika 

professioner finnas kring personen för hjälp och stöd i det dagliga livet. Genom detta arbete 

kan personens livskvalitet främjas.  

7.1 Klinisk nytta  
Eftersom ALS är en relativt ovanlig sjukdom kan det innebära att vårdpersonal saknar 

kunskaper om sjukdomsförloppet och hur personerna upplever sin tillvaro. Litteraturstudiens 

resultat kan ligga till grund för en god omvårdnad som främjar livskvaliteten. Att hjälpa 

personen med olika omvårdnadsåtgärder till exempel vid måltid kan minska problemen som 

symtomen ger. Genom att personens önskningar och behov tas till vara kan både det sociala 

nätverket runt personen främjas och självbilden bevaras. Sjuksköterskan bör också arbeta för 

ett gott samarbete med det multiprofessionella teamet eftersom livskvaliteten påverkas av 

flera olika aspekter. 

7.2 Förslag till vidare forskning  
Det behövs ytterligare forskning när det gäller att beskriva livskvaliteten hos personer med 

ALS. Detta med tanke på det begränsade antalet kvalitativa studier som hittats i sökningarna. 

Kvalitativ forskning kan ge ett bredare perspektiv på enskilda individers upplevelser. Mer 

specifikt bör forskningen vara inriktad på vad som kan främja livskvaliteten hos personer med 

ALS och hur ett multiprofessionellt team kan arbeta för att främja livskvaliteten. Även om 

ALS är en relativt ovanlig sjukdom är den allvarlig och drabbar inte bara den som blir sjuk. 

Förutom det stora lidandet de enskilda personerna och dess anhöriga får uppleva leder det 

även till stora kostnader för samhället. Detta gör att det är viktigt med ytterligare forskning. 
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var att utvärdera om 

dysartri kan 

associeras med 

dysfagi och att 

utvärdera inverkan av 

dysfagi på 

livskvaliteten vid 

sväljning hos 

patienter med 

amyotrofisk 

lateralskleros med 

spinal debut. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: ALS diagnos 

med spinal debut enligt EL Escorial 

kriterierna och utan andra 

neurologiska sjukdomar som 

orsakar dysfagi. 
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bulbär debut. 
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sväljningssvårigheter, 
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ALS Severity Scale, FOIS, SWAL- 

QOL). 
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Styrkor: Tydliga tabeller. 

Beprövade 

bedömningsinstrument. 
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generaliserbarhet 
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Stort bortfall. Bristfällig 

beskrivning av urvalsmetod. 
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normal sväljförmåga och de med 
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kommunikation (p=0,016), rädsla för att 

äta (p=0,025). Sambandet vid jämförelse 

mellan de med milda besvär och de med 

måttliga besvär var signifikant i 

områdena: symtomfrekvens (p=0,018), 

val av mat (p=0,025), kommunikation 

(p=0,038), rädsla för att äta (p=0,03). 

Sambandet mellan besvär relaterat till 

sväljning och livskvalitet var signifikant 

i de fem områdena:  

börda (p=0,034), symtomfrekvens 

(p<0,001), val av mat (p<0,001), 

kommunikation (p<0,001) och rädsla 

(p<0,001). 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Foley, G., O`Mahony, P. & 

Hardiman, O. 

Perceptions of quality of life in 

people with ALS: Effects of 

coping and health care, 

Amyotrophic Lateral Sclerosis: 

Official Publication Of The 

World Federation Of 

Neurology Research Group On 

Motor Neuron Diseases, Irland. 

Syftet med den 

fenomenologiska studien var 

tvåfaldigt: först, att undersöka 

den självuppskattade betydelsen 

av livskvalitet som upplevs av 

enskilda ALS patienter, och för 

det andra att undersöka hur 

deras erfarenheter av vården 

påverkar deras subjektiva 

välbefinnande 

Kvalitativ fenomenologisk 

studie. 

Inklusionskriterier: Deltagarna 

skulle ha ALS (Inte tydligt 

beskrivet). 

Exklusionskriterier: kognitiva 

brister och de som hade fått 

diagnosen för mindre än sex 

månader sen eller mer än två år. 

Urvalsförfarande: deltagarna 

valdes ut av en panel bestående 

av olika professioner inom 

vården. De hade i uppgift att 

nominera deltagare med olika 

livserfarenheter och bakgrund, 

och varierande grader av 

funktionshinder. Avsiktligt 

urval. 

Beskrivning slutgiltig 

studiegrupp: fem personer. 

Datainsamlingsmetod: 

intervjuer med öppna frågor. 

Analysmetod: kvalitativ analys, 

koder, subteman, kategorier. 

Styrkor: få deltagare, syftet vid 

val av deltagare var att få så 

stor variation som möjligt, 

genomförandet är väl beskrivet, 

citat finns. 

Svagheter: bristfällig 

beskrivning av deltagare.  

 

Nio teman vid intervju ett: 

Vikten av tro, sökandet efter 

kontroll, vikten av värdighet, 

önskan om att behålla sin 

identitet, vikten av familj, 

känsla av förlust, betydelsen av 

osjälviskhet och stöd, kämpa 

mot Amyotrofisk lateral 

skleros. 

Ett tema vid intervju två: 

upplevd förändring av 

livskvalitet. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Gibbons, C., Thornton, E., 

Ealing, J., Shaw, P., Talbot, K., 

Tennant, A., & Young, C. The 

impact of fatigue and 

psychosocial variables on 

quality of life for patients with 

motor neuron disease. 

Amyotrophic Lateral Sclerosis 

& Frontotemporal 

Degeneration, England 

Målet var att utvärdera de 

direkta och indirekta 

relationerna mellan 

psykosociala variabler, 

fatigue och livskvalitet hos 

patienter med motorneuron 

sjukdom 

Design: tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: Patienter som fått 

diagnosen motorneuronsjukdom.  

Exklusionskriterier: 

Frontallobsdemens, ej kunde ge 

informerat samtycke, de som var 

nära döden, undanbett kontakt 

angående undersökningar.  

Urvalsförfarande: Mål var ett 

representativt urval, de tog alla som 

fans tillgängliga. 

Urval: 295 

Ev. Bortfall: Mer än 50 % bortfall. 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 

147 deltagare. Medelålder 61 år, 61 

% män och 39 % kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

(NFI-MND, The Hospital Anxiety 

and Depression Scale,  Cope- MND, 

SWS- MND, ALSFRS-R, 

WHOQoL- BREF) 

Analysmetod: Statistiska analyser.  

 

Styrkor: Stort urval. 

Diskuterar risk för bias. 

Beprövade 

bedömningsinstrument. 

Tydliga tabeller. Diskuterar 

generaliserbarhet med tanke 

på det stora bortfallet. 

Svagheter: Otillräcklig 

beskrivning av urval. Stort 

bortfall, mer än 50 %. 

 

 

 

 

 

 

Livskvalitet korrelerade 

signifikant med depression 

(p<0,0001) och fatigue 

(p=0,011). Sambandet till 

coping var inte signifikant 

(p=0,058). Socialt 

tillbakadragande påverkade 

livskvaliteten negativt 

(p<0.0001). 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Körner, S., Hendricks, M., 

Kollewe, K., Zapf, A., Dengler, 

R., Silani, V., & Petri, S. Weight 

loss, dysphagia and supplement 

intake in patients with 

amyotrophic lateral sclerosis 

(ALS): impact on quality of life 

and therapeutic options. BMC 

Neurology, Tyskland 

 

Syftet med studien var att 

undersöka omfattningen av 

viktminskning hos patienter med 

ALS och analysera dess 

inverkan på humör, livskvalitet 

och överlevnad hos ALS 

patienter. 

 

Design: Kohortstudie 

Inklusionskriterier: Inga tydliga. 

Alla patienter hade definitivt 

eller förmodligen ALS enlige El 

Escorial kriterierna. Informerat 

samtycke. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urvalsförfarande: Inte tydligt 

beskrivet.  

Urval: 121 patienter.  

Ev. bortfall: 38,8 % i den 

uppföljande undersökningen 

efter två år.  

Beskrivning slutgiltig 

studiegrupp: 121 personer. 81 

män och 40 kvinnor. Medelålder 

59,74 år. 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

och mätinstrument: SF-36, BDI, 

ALSFRS-R. 

Analysmetod: Statistiska 

analyser. 

 

Styrkor: Tydliga tabeller. 

Beprövade 

bedömningsinstrument. Stort 

antal studiedeltagare.  

Svagheter: Ingen 

powerberäkning. Risk för bias 

diskuteras ej. Bedömning av 

resultatets generaliserbarhet 

finns ej. Stort bortfall i 

uppföljande intervju efter 2 år. 

Bristfällig beskrivning av 

urvalsmetod. 

 

 

Det fanns ett signifikant 

samband mellan livskvalitet och 

viktnedgång i området vitalitet 

(p= 0,011). 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Körner, S., Kollewe, K., 

Abdulla, S., Zapf, A., Dengler, 

R., & Petri, S. Interaction of 

physical function, quality of life 

and depression in Amyotrophic 

lateral sclerosis: characterization 

of a large patient cohort. BMC 

Neurology, Tyskland. 

 

Intentionen var att karaktärisera 

effekten av flera faktorer (fysisk 

funktionsnedsättning, 

sjukdomsduration, kön, 

sjukdomsdebut och ålder) på 

depressiva symptom och 

livskvalitet hos ALS patienter 

och att specificera relationen 

mellan fysisk 

funktionsnedsättning, depression 

och livskvalitet. Vidare vad syfte 

att belysa vilka aspekter av 

livskvalitet som är påverkade hos 

ALS patienter och om det finns 

skillnader relaterade till de olika 

sjukdomstyperna. 

Design: kohortstudie. 

Inklusionskriterier: Trolig eller 

definitiv ALS diagnos enligt EL 

Escorial kriterierna.  

Exklusionskriterier: 

Frontallobsdemens. 

Urvalsförfarande: Framgår ej. 

Urval: 159 patienter.  

Ev. Bortfall: Framgår ej. 

Beskrivning slutgiltig 

studiegrupp: 159 personer.  

Medelålder 60,7. 58 % män och 

42 % kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär ( SF-36, BDI, 

ALSFRS-R). 

Analysmetod: Statistiska 

analyser. 

Styrkor: Stort urval. Beprövade 

bedömningsinstrument. 

Diskussion förs ang. 

mätinstrumentet SF-36.  

Svagheter: Ingen information om 

bortfall. Ingen diskussion ang. 

bias eller generaliserbarhet. 

Sjukdomsduration hade ingen 

inverkan på livskvaliteten. Högre 

grad av depression gav lägre 

livskvalitet i undergrupperna 

fysisk roll (p<0,001), kroppslig 

smärta (p<0,05), den generella 

hälsan (p<0,001), vitalitet 

(p<0,001), social funktion 

(p<0,001), känslomässig roll 

(p<0,001) och mental hälsa 

(p<0,001). Fysisk funktion hade 

ett signifikant samband med 

livskvalitet i undergrupperna 

fysisk funktion (p<0,001) och 

vitalitet (p<0,01). 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Mautz, T., Hautzinger, M., & 

Kübler, A. Coping with 

amyotrophic lateral sclerosis: 

An integrative view. Journal 

Of Neurology, Neurosurgery 

& Psychiatry, Tyskland. 

 

Syftet med studien var, för 

det första, att undersöka 

användningen av Lazarus 

och Folkman`s 

stresshanterings modell- 

(det är) hur mycket 

variationen i psykosocial 

anpassning kan förklaras av 

modellen i ett urval av 

personer med ALS. För det 

andra, att avgöra i vilken 

utsträckning modellen 

kunde förutsäga 

framgångsrik psykosocial 

anpassning till ALS. 

Design: mixed method. 

Inklusionskriterier: en neurolog 

ska ha satt diagnosen ALS. 

Exklusionskriterier: personer som 

fått diagnosen frontallobs 

demens, alkoholism och dåliga 

kunskaper i det tyska språket. 

Urvalsförfarande: framgår ej. 

Urval: 27 personer. 

Ev. bortfall: framgår ej. 

Beskrivning slutgiltig 

studiegrupp: 27 personer, ålder 

35-73, 12 kvinnor och 15 män. 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade intervjuer och 

mätinstrument som ALSFR-S, 

likertskala, BSSS, MNDCS, 

Beck`s Depression Inventory, 

SEIQoL-DW. 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: validerade reliabla 

mätinstrument, tydliga 

tabeller, risk för bias och det 

lilla urvalet diskuteras. 

Svagheter: få deltagare, 

otillräcklig beskrivning av 

urvalsmetod. Ev. bortfall 

framgår ej. 

Deltagare som var gifta eller 

levde med partner hade en 

signifikant högre livskvalitet 

jämfört med de som levde 

ensamma (p=0.01). Tid sedan 

diagnos och 

funktionsnedsättning 

påverkade inte livskvaliteten 

signifikant (p=0,9).  Socialt 

stöd påverkade livskvaliteten 

signifikant (p<0.01). Söka 

efter information och att ha en 

känslomässig distans till 

sjukdomen gav högre 

livskvalitet. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Olsson, A., Markhede, I., 

Strang, S., & Persson, L. 

Differences in quality of life 

modalities give rise to needs of 

individual support in patients 

with ALS and their next of kin. 

Palliative & Supportive Care, 

Sverige. 

Syftet med studien var att 

undersöka HRQoL, 

individuell livskvalitet och 

självuppskattningar av ångest 

och depression hos patienter 

med ALS och deras anhöriga I 

relation till patienternas 

fysiska funktion över tiden 

Design: kohortstudie 

Inklusionskriterier: Patienter med trolig 

eller definitive ALS diagnos enlig EL 

Escorial kriterierna.  

Exklusionskriterier: Patienter eller 

anhöriga som var i sådant fysiskt eller 

psykiskt skick att de inte kunde ge 

informerat samtycke och patienter som 

var i terminalt stadium av sjukdomen. 

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval. 

Urval: 47 patienter. 

Ev. Bortfall: vid fjärde besöket var 

endast 18 av 70 deltagare kvar.  

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 35 

patienter och 35 anhöriga. Medelåder 

63,4. Anhörigas medelålder 61,3.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer och 

frågeformulär ( SF-36, SEIQoL- DW, 

HADS, ALSFRS- R, MMSE) 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: Beprövade 

mätinstrument. 

Urvalsförfarande beskrivet. 

Tydlig översikt av bortfall. 

Bortfall diskuteras. 

Svagheter: stort bortfall. Ingen 

tydlig beskrivning av 

bakgrundsvariabler. 

Generaliserbarhet diskuteras ej. 

De viktigaste områdena för 

livskvaliteten hos 

patienterna var 

barn/barnbarn, familj, 

hälsa, hobbys, vänner och 

äktenskap. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ozanne, A. O., Graneheim, U. 

H., & Strang, S.  

Finding meaning despite anxiety 

over life and death in 

amyotrophic lateral sclerosis 

patients, Journal Of Clinical 

Nursing, Sverige. 

Att belysa hur personer med 

amyotrofisk lateralskleros 

(ALS) skapar mening trots 

sjukdomen. 

Design: kvalitativ deskriptiv studie. 

Inklusionskriterier: deltagarna skulle 

ha diagnostiserats med ALS minst 

sex månader innan de gick med i 

studien, avsaknad av andra 

terminala sjukdomar och ha förmåga 

att tala begripligt. 

Exklusionskriterier: patienter i ett 

sent terminalt stadium av sjukdomen 

med svår andningsinsufficiens eller 

de som förlorat förmågan att 

kommunicera uteslöts. 

Urvalsförfarande: maximal varierat 

urval. 19 av 35 personer valdes ut 

från en tidigare studie. Hänsyn togs 

till ålder, kön, psykologisk bakgrund 

och fysisk funktion för att få en bred 

spridning. 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: 

14 personer (7 män och 7 kvinnor), 

ålder mellan 42 och 80 år. 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: innehållsanalys. 

Styrkor: genomförandet är väl 

beskrivet, rätt kontext, citat 

finns, inget bortfall, relevant 

antal deltagare, varierat urval, 

uppnått mättnad. Resultatet kan 

vara överförbart med tanke på 

att de har maximal spridning i 

sitt urval. 

Svagheter: Ingen tydlig 

beskrivning av urval. 

Två huvudteman framkom dessa 

hade i sin tur underteman. 

Upplevelser av ångest över liv 

och död hade underteman som: 

den ovissa resan mot döden är 

mer skrämmande än döden i sig, 

ångest över döden kontrollerar 

livet, den förlorade fysiska 

förmågan sätter hela ens existens 

på is, bitterhet växer fram ur 

känslor av orättvishet, känslor av 

skuld och skam, känslor av 

existentiell ensamhet. 

Hitta mening trots sjukdomen 

hade undertema som: familj och 

vänner ger styrka, ge och ta 

emot hjälp, ha sitt eget liv, 

acceptera nuet, livsperspektivet 

växer från ytligt till djupt. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Pagnini, F., Lunetta, C., Banfi, 

P., Rossi, G., Fossati, F., 

Marconi, A., & Molinari, E. 

Pain in Amyotrophic Lateral 

Sclerosis: a psychological 

perspective. Neurological 

Sciences, Italien. 

Syftet med studien var att 

undersöka smärta hos ALS 

patienter och dess inverkan på 

deras livskvalitet, med både ett 

tvärsnitts- och ett 

longituditionellt perspektiv. 

Design: tvärsnitts- och 

longitudinell design. 

Inklusionskriterier: Trolig eller 

definitiv ALS diagnos enligt El 

Escorial kriterierna. 

Exklusionskriterier: 

Urvalsförfarande: Framgår ej.  

Urval: 40 patienter. 

Ev. Bortfall: Bortfall på 9 

patienter från första till andra 

mättillfället. 

Beskrivning slutgiltig 

studiegrupp: 40 patienter vid 

första mättillfället. 31 patienter 

vid andra mättillfället.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär (QUID, MQoL) 

Analysmetod: Statistiska 

analyser. 

 

Styrkor: Beprövade 

mätinstrument. Beskrivning av 

anledning till bortfall i 

uppföljningen. 

Svagheter: Otillräcklig 

beskrivning av urval. Litet 

urval. Ingen beskrivning av 

bakgrundsvariabler. Ingen 

diskussion kring 

generaliserbarhet och bias. 

Försämring av livskvalitet 

kunde förutsägas genom 

smärtskattning. Smärta 

påverkade den generella 

livskvaliteten negativt. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Pagnini, F., Phillips, D., 

Bosma, C. M., Reece, A., & 

Langer, E. Mindfulness, 

physical impairment and 

psychological well-being in 

people with amyotrophic lateral 

sclerosis. Psychology & Health, 

Italien. 

Hypotesen utmanar den 

konventionella visdomen att 

ALS progression bara påverkas 

av de biologiska och genetiska 

mekanismerna för 

neurodegeneration. En 

utforskande longitudinell studie 

skapades för att testa om 

mindfulness har ett inflytande i 

samband med ALS med hjälp 

av ramen för kropp-själ. 

 

Design: kohortstudie. 

Inklusionskriterier: Diagnosen 

ALS, informerat samtycke.   

Exklusionskriterier: 

Urvalsförfarande:  

Urval: 197 personer. 

Ev. Bortfall: Framgår ej.  

Beskrivning slutgiltig 

studiegrupp: 197 deltagare i 

första studietillfället och 102 

deltgare i det andra 

studietillfället. Medelåldern var 

58. 58, 4 % män och 41,1 % 

kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär (LMS, SA- 

ALSFRS, MQOL- SIS, HADS) 

Analysmetod: Statistiska 

analyser. 

 

Styrkor: Stort urval. 

Bakgrundsfakta väl beskriven. 

Diskuterar ev. svagheter ang. 

online strukturen. Beprövade 

instrument. 

Svagheter: Stort bortfall i andra 

studietillfället. 

Generaliserbarhet och 

diskuteras ej. 

Resultaten indikerade på att 

vara mer närvarande i nuet 

kunde ge en ökad livskvalitet. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Paris, G., Martinaud, O., Petit, 

A., Cuvelier, A., Hannequin, 

D., Roppeneck, P., & Verin, E. 

Oropharyngeal dysphagia in 

amyotrophic lateral sclerosis 

alters quality of life. Journal Of 

Oral Rehabilitation, Frankrike. 

Syftet var att avgöra om 

orofaryngeal dysfagi ensamt 

påverkade livskvaliteten hos 

patienter med ALS. 

Design: tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier:  

Exklusionskriterier: Graviditet.  

Urvalsförfarande: Konsekutivt 

urval.  

Urval: 30 patienter.  

Ev. Bortfall:  

Beskrivning slutgiltig 

studiegrupp: 30 patienter. 

Medelålder 62. 

Datainsamlingsmetod: 

Undersökning av sväljfunktion, 

frågeformulär (SWAL- QoL, 

ALSFRS) 

Analysmetod: Statistiska 

analyser. 

 

Styrkor: Beprövade 

bedömningsinstrument. Risk 

för bias diskuteras. Frågorna 

var verifierade med patienterna. 

Svagheter: Inga tydliga 

Inklusionskriterier. Litet urval. 

Generaliserbarhet diskuteras 

inte. Ingen tydlig beskrivning 

av bakgrundsvariabler. 

Patienter med sväljsvårigheter 

hade en påverkan på 

livskvaliteten. Tiden det tog att 

äta och kommunikation i 

samband med måltid 

påverkades mest. 

 


